
 
 
 

ประกาศส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
  เร่ือง  การรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาโครงการตามแนวทางประชารัฐ 
 
  ด้วยส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ (สทบ.) ประสงค์จะรับสมัครบุคคล     
เพ่ือเป็นลูกจ้ำงจ้ำงเหมำโครงกำรตำมแนวทำงประชำรัฐ ของส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ  
ในปีงบประมำณ ๒๕๖4 เพ่ือปฏิบัติงำนโครงกำรตำมแนวทำงประชำรัฐ        

  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๒๓ แห่งพระรำชบัญญัติกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ และและค ำสั่งคณะกรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ ที่ 2/2564 ลงวันที่  
๒9 มกรำคม พ.ศ.๒๕๖4 เรื่อง แต่งตั้งผู้ท ำกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ
จึงได้ก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำรคัดเลือกและวิธีกำรพิจำรณำ ดังนี้ 

   ๑. ต ำแหน่งที่รับสมัคร 
     ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงปฏิบัติกำรประชำรัฐ  จ ำนวน 3 อัตรำ   
 ๒. ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 

      ปฏิบัติงำนที่เกี่ยวกับ กำรประมวล สังเครำะห์ ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำน
โครงกำรตำมแนวทำงประชำรัฐ วำงแผน พัฒนำระบบจัดเก็บ รวบรวมฐำนข้อมูลกำรส ำรองข้อมูล รวมถึง  
กำรจัดท ำรำยงำนและปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
  ๓. คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง 
      (๑) ส ำเร็จกำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำปริญญำตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ ำกว่ำนี้ทุกสำขำ ที่ ก.พ. ให้กำรรับรอง 
       (๒) มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๕8 ปี 
       (๓) สำมำรถเดินทำงไปปฏิบัติงำนต่ำงจังหวัด และปฏิบัติงำนนอกเวลำท ำกำรได้ 
  ๔. คุณสมบัติท่ัวไปและลักษณะต้องห้ำม 
           (๑) มีสัญชำติไทย 
      (๒) เป็นผู้เลื่อมใสในกำรปกครองตำมรัฐธรรมนูญด้วยควำมบริสุทธิ์ใจ 
      (๓) ไม่เป็นผู้มีกำยทุพพลภำพ ไร้ควำมสำมำรถ หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ ทั้งไม่เป็นโรคเรื้อน  
วัณโรคในระยะอันตรำย โรคเท้ำช้ำงในระยะที่ปรำกฏอำกำรเป็นที่รังเกียจแก่สังคม ยำเสพติดให้โทษ โรคพิษสุรำเรื้อรัง 
           (๔) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
        (๕) ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว 
      (๖) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจำกงำนของส ำนักงำน หรือออกจำกรำชกำร หรือออก
จำกองค์กำรของรัฐบำล หรือสถำบันอื่น 
      (๗) ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก เว้นแต่ควำมผิดลหุโทษ หรือ
ควำมผิดอันได้กระท ำโดยประมำท 

 

/๕. กำรรับสมัคร… 

   
 
 



 -๒- 

  ๕. กำรรับสมัคร 
      ให้ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสำรหลักฐำน
ประกอบกำรรับสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ  เลขที่ ๒๐๐ หมู่ ๔  
อำคำรจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล  ชั้น ๒๔  ถนนแจ้งวัฒนะ อ ำเภอปำกเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ ตั้งแต่วันที่ 
11 - 18 มิถุนำยน ๒๕๖4 เวลำ ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (ในวันและเวลำรำชกำร) และก ำหนดประกำศรำยชื่อ 
ผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ 21 มิถุนำยน ๒๕๖4 สำมำรถสอบถำมรำยละเอียดได้ที่ โทร. ๐๒ – ๑๐๐ – ๔๒๐๙ ต่อ ๒๔10 
หรือดูรำยละเอียดกำรรับสมัครได้ทำงเว็บไซต์  www.villagefund.or.th 

  ๖. เอกสำรหลักฐำนประกอบกำรรับสมัคร 
      (๑) ใบสมัคร และประวัติของผู้สมัคร 
      (๒) รูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตำด ำ  ขนำด ๑ นิ้ว โดยถ่ำยไม่เกิน ๑ ป ี 
(นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร) จ ำนวน ๒ รูป 
      (๓) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน  หรือบัตรรำชกำรออกให้ อย่ำงน้อย ๑ ฉบับ 
      (๔) ส ำเนำทะเบียนบ้ำน  จ ำนวน  ๑  ฉบับ 
      (๕) ส ำเนำหลักฐำนแสดงวุฒิกำรศึกษำ  จ ำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วย 
         - ปริญญำบัตร หรือประกำศนียบัตร   
        - ระเบียนแสดงผลกำรเรียนที่แสดงว่ำมีวุฒิกำรศึกษำตรงกับต ำแหน่งที่สมัครสอบ 
   ทั้งนี้ จะต้องส ำเร็จกำรศึกษำและได้รับอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจอนุมัติภำยในวันที่ปิดรับสมัครสอบ 
     (๖) หลักฐำนแสดงถึงคุณสมบัติ ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน หรือ
คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง (ถ้ำมี) 
    (๗) ส ำเนำหลักฐำนอ่ืนๆ เช่น ใบส ำคัญกำรสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นำมสกุล (ในกรณีชื่อ – 
นำมสกุล ในหลักฐำนกำรสมัครไม่ตรงกัน)  อย่ำงละ ๑ ฉบับ 
   (๘) หนังสือรับรองของแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งสำขำเวชกรรม รับรองคุณสมบัติข้อ ๔ (๓) และ
รับรอง ว่ำเป็นผู้มีอนำมัยสมบูรณ์ (ฉบับจริง) 

   ทั้งนี้ ในส ำเนำหลักฐำนทุกฉบับตำมข้อ (๓) – ข้อ (๗) ให้ผู้สมัครเขียนค ำรับรองส ำเนำถูกต้อง 
และลงชื่อก ำกับไว้ด้วย 

      ๗. เงื่อนไขกำรสมัครคัดเลือก 
   (๑)  ผู้สมัครคัดเลือกต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรองตนเองว่ำเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไป และคุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่งตรงตำมประกำศรับสมัครคัดเลือก และผู้สมัครต้องกรอกรำยละเอียดต่ำงๆ  
ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตำมควำมเป็นจริง ในกรณีที่มีควำมผิดพลำดอันเนื่องมำจำกผู้สมัคร หรือ
ตรวจสอบพบว่ำเอกสำร หรือหลักฐำนคุณวุฒิซึ่งผู้สมัครน ำมำยื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตำมประกำศรับสมัคร
ส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ  จะถือว่ำผู้สมัครเป็นผู้ขำดคุณสมบัติในกำรสมัครคัดเลือกครั้งนี้
มำตั้งแต่ต้น 
   (๒) ในกำรสมัครคัดเลือกตำมขั้นตอนดังกล่ำวข้ำงต้น ถือว่ำผู้สมัครคัดเลือกเป็นผู้ลงลำยมือชื่อและ
รับรอง ควำมถูกต้องของข้อมูลดังกล่ำวแล้ว ดังนั้นหำกผู้สมัครคัดเลือกจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จอำจมีควำมผิด
ตำมประมวลกฎหมำยอำญำ 

 

/๘. วิธีกำรคัดเลือก… 
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   ๘. วิธีกำรคัดเลือก 
    ส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ จะพิจำรณำคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตำมประกำศจำกใบสมัครก่อน และจะพิจำรณำผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมำะสมเข้ำรับกำรสอบ
คัดเลือก โดยวิธีกำรสอบสัมภำษณ์ 
    ในกรณีที่ส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติเห็นสมควร  ทำงส ำนักงำนฯ  
อำจเชิญผู้ผ่ำนกำรพิจำรณำเบื้องต้นดังกล่ำว  เข้ำรับกำรสอบคัดเลือกเพ่ิมเติมอีกก็ได้ ส ำหรับผู้ที่ไม่เข้ำรับกำรสอบ
คัดเลือก ตำมก ำหนดดังกล่ำวจะถือว่ำสละสิทธิ์ 
    ทั้งนี้ กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และวัน เวลำ สถำนที่สอบ รวมทั้งรำยชื่อผู้ผ่ำนกำร
คัดเลือก และข่ำวสำรต่ำงๆ จะแจ้งให้ทรำบ ณ บอร์ดประชำสัมพันธ์  ส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง
แห่งชำติ อำคำรจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ชั้น ๒๔ ถนนแจ้งวัฒนะ อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และทำง
เว็บไซต์ www.villagefund.or.th  

      ๙. ผลกำรคัดเลือก. 
          ส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติจะพิจำรณำตำมควำมเหมำะสม ซึ่งกำร
คัดเลือกของทำงส ำนักงำนฯ ให้ถือเป็นที่เด็ดขำด และขอสงวนสิทธิ์จะพิจำรณำกำรคัดเลือกเฉพำะผู้ที่มีคุณสมบัติ
เหมำะสม โดยผู้สมัครคัดเลือกจะเรียกร้องค่ำเสียหำยใดๆ จำกส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ มิได้ 
   ส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ สงวนสิทธิ์ที่จะพิจำรณำคัดเลือกเฉพำะผู้ที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนเหมำะสมตำมที่ส ำนักงำนฯ เห็นสมควรได้รับกำรสอบคัดเลือกเท่ำนั้น หำกเห็นว่ำไม่มีผู้ที่สมควร
ได้รับกำรเสนอชื่อเข้ำรับกำรคัดเลือก หรือไม่มีผู้ที่สมควรได้รับกำรพิจำรณำชื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำแต่งตั้ง ทั้งนี้ 
ส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ อำจจะยกเลิกกำรรับสมัครครำวนี้ 
  
          ประกำศ  ณ  วันที ่           มิถุนำยน  ๒๕๖4 
 
 
       (นำยนที  ขลิบทอง) 
             ท ำกำรแทนผู้อ ำนวยกำร 
          ส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ 
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